Tájékoztató a Debreceni Egyetem GTK és MÉK gyakornoki programjáról

A

Debreceni

Egyetem

Gazdaságtudományi

Karán

(GTK),

valamint

a

Mezőgazdaság-,

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán (MÉK) folyó képzések gyakorlatorientált
képzések, mely azt jelenti, hogy az elméleti tudás megszerzése után a hallgatók egy félévet szakmai
gyakorlaton töltenek. A képzés hossza:
Alapszakok (BSc/BA) esetében 7 félév (6 félév elmélet + 1 félév gyakorlat)
Felsőoktatási szakképzés esetében (FOSZ): 4 félév (3 félév elmélet + 1 félév gyakorlat).
A DE GTK és MÉK rendhagyó módon - a többi intézménytől eltérően - szervezett keretek között
valósítja meg a gyakorlati képzést, így megállapodást kötött a MAG Praktikum Nonprofit Kft-vel,
amely a gyakornoki program lebonyolításáért és koordinálásáért felel. A MAG Praktikum Kft. végzi a
gyakorlati helyek felkeresését, rendszerbe foglalását, kapcsolattartás, a gyakorlati helyek igényeinek
felmérését, a hallgatók szaknak és érdeklődési körének megfelelő gyakorlati helyre történő
elhelyezését, a gyakorlat nyomon követésében, ellenőrzését, valamint a félév elfogadásához
szükséges beszámoló szervezését. Folyamatos kapcsolattartással segíti a felek gördülékeny és
hatékony munkáját, szükség esetén a félévhez kapcsolódó jogszabályi és finanszírozási kérdésekben
és esetleges adminisztrációs feladatokban is segítséget nyújt.
A DE GTK-n és MÉK-en az alábbi gyakorlatigényes szakokon folyik képzés:


Turizmus-vendéglátás (BA, FOSZ)



Állattenyésztő mérnöki (BSc, FOSZ)



Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki



Növénytermesztő mérnöki (BSc, FOSZ)

(BSc, FOSZ)



Mezőgazdasági mérnöki (BSc, FOSZ)

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki



Kertészmérnöki (BSc, FOSZ)

(BSc, FOSZ)



Élelmiszermérnöki (BSc, FOSZ)



Kereskedelem és marketing (BA, FOSZ)



Környezetgazdálkodási agrármérnöki



Pénzügy és számvitel (BA, FOSZ)



Nemzetközi gazdálkodás (BA, FOSZ)



Gazdálkodás és menedzsment (BA, FOSZ)



Sportszervező (BA, 6 féléves)



Management and Business Administration



(BSc, FOSZ)


Természetvédelmi

mérnöki

(BSc,



FOSZ)
Vadgazdamérnöki

(BSc,

FOSZ)

(angol nyelven, külföldi hallgatóknak)
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A gyakornoki program mind a hallgatóknak, mind a fogadóhelyeknek számos előnnyel jár. A hallgatóink
kipróbálhatják magukat valós munkakörnyezetben és már a diploma megszerzése előtt olyan gyakorlati
tapasztalatra tehetnek szert, mely segítségükre lehet a diploma megszerzését követően történő
elhelyezkedésben.
A gyakorlati fogadóhelyek pedig olyan szakképzett hallgatókkal dolgozhatnak együtt, akik már az elméleti
képzés nagy részét a felsőoktatási alapképzésben elvégezték, azaz pályakezdő diplomás munkaerőnek
számítanak. Amennyiben egy vállalkozás szakképzési hozzájárulásra kötelezett, e járulék terhére el tudja
számolni azokat a juttatásokat, amibe egy hallgató fogadása kerül, azaz a vállalkozásnak nem jelent plusz
anyagi terhet a gyakorlatszervezés. Ez azt is jelenti, hogy a vállalkozás a szakképzési hozzájárulási
kötelezettség terhére juthat szakképzett gyakornoki munkaerőhöz. Amennyiben egy cég / hivatal nem
kötelezett szakképzési hozzájárulásra és nem rendelkezik elegendő anyagi kerettel a hallgatók
juttatásának biztosításához, kidolgozható olyan gyakorlatszervezési konstrukció, amely keretében szintén
biztosítható a hallgatók fogadása a fentiekhez hasonló feltételekkel. Továbbá a gyakorlati program során
kialakult szakmai kapcsolatok biztos alapot képezhet a fogadószervezet és az egyetem közötti további
szakmai együttműködéséhez.
A gyakornoki félév minden naptári évben két időszakban zajlik február-május, valamint július-október
között.
A gyakornoki programban való részvételi igényt a MAG praktikum Kft. felé lehet jelezni. A gyakornoki
félév kezdését megelőzően a fogadóhely meghatározhatja, hogy hány hallgatót tud és szeretne fogadni.
Meghatározhatja a hallgatókkal szemben elvárt követelményeket (szak, nyelvtudás, jogosítvány, stb). A
követelményeknek megfelelő hallgató kiválasztását a MAG Praktikum Kft. végzi. Természetesen a
fogadóhelynek lehetősége van név szerint is kijelölni az általa fogadni kívánt hallgatót/kat.
A gyakornoki program adminisztratív részét szintén a MAG Praktikum Kft. végzi. Ahhoz, hogy egy
szervezet részt vehessen a programban és fogadhasson hallgatót, egy háromoldalú együttműködési
megállapodást megkötése szükséges a fogadóhely, a Debreceni Egyetem érintett kara és a MAG
Praktikum Kft. között.

MAG Praktikum Nonprofit Kft.
www.magpraktikum.hu
info@magpraktikum.hu

Ezt követően a fogadóhely egy elektronikus adatbázisba kerül, ahol lehetősége van az általa fogadott
hallgatók gyakorlati beszámolóját követni, valamint a gyakorlat végén a hallgatót értékelni.
Az együttműködési megállapodás megkötése és a gyakornoki programban való részvétel sem az
egyetem, sem a MAG praktikum Kft. felé nem jár sem fizetési, sem fogadási kötelezettséggel. Azaz a
szervezet csak az általa megadott időszakban, az általa megadott létszámban fogad hallgatót.
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A hallgatók fizetésére és a szakképzési hozzájárulás elszámolására vonatkozó főbb szabályok
A hallgatókra a 2011. évi CCIV. törvény - a nemzeti felsőoktatásról előírásai vonatkoznak.
A 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3) és (3a)szerint a hallgatót „a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti”,
szakmai gyakorlatra „költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet”.
(Ez jelenleg 82 800 Ft/hó adó és járulékmentes összeg)
Kormány 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 6. § (1) szerint a hallgatói foglalkoztatás miatt a szakképzési
hozzájárulási kötelezettségét csökkentheti. Hallgatónként maximum 480 000 Ft számolható el. 6§ (2) A
hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100zal történő elosztásával kell kiszámítani. Azaz, minden a hallgató által ledolgozott nap után 4800 Ft
költség számolható el. Ha a hallgató 20 napot dolgozik egy hónapban, akkor a kötelezettségét 20x4800,
azaz 96 000 Ft-tal csökkentheti.
A hallgatóra vonatkozó munkaügyi bejelentési kötelezettség nincs, a szakképzési hozzájárulás
elszámolását a NAV nyomtatványán teheti meg.
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